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Tere kevad!
ehk mida põnevat leidsin loodusest
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KEVAD
Reedel, 20.märtsil kell 3.50 algab kevad. Tee väike jalutuskäik
õues ja vaata, milliseid kevade tundemärke näed. Pildista
kevadet. 
Klõpsa punasel ringil, kirjuta oma nimi.
Palun kirjuta siia paari lausega, milliseid kevade märke panid
tähele. Kirjuta sellestki, kus foto on tehtud.
Lisa foto!

Kirke
Natuke kevadet meie maakodus. Mina käisin oma maakodu aias
pilte tegemas. Mul tuli nii palju ilusaid pilte, aga valisin kõige
ilusama. Linnulaulu kuulsin juba hommikul vara. Kevad on käes!
Ma lisan, et pilt on ikka minu tehtud.

Tõnu
Kevad on väga ilus aeg. Jää hakkab sulama ja veed voolama. Pilt
on tehtud maakodus, Pärnumaal, Võistes.

Johannes
Ma märkasin lumikellukesi. Samuti kuulsin ma ilusat linnulaulu.
Ka päike paistis silma. Pilt on tehtud Sikupilli tänaval, Tallinnas.
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Gregor
Pilt on tehtud Harjumaal  Arukülas rabarbereid on nii hea süüa ja
seal on nii palju C-vitamiini. Kevad on üldse väga ilus
aeg. Koroonal pole pääsu!

Oliver Rennik
Ma nägin lumikellukesi, krookuseid ja märtsikellukesi. Pilt on
tehtud Maardus minu kodu aias.

Ove
Ma käisin nädalavahetusel maal ja seal oli palju lumikellukesi.
Täna ma käisin politsei pargis. Ilm on ilus ja linnud laulavad. 
See pilt on tehtud politsei pargis. Ma kaunistasin seda natuke.
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Kristian
Mina nägin õues krookuseid, maikellukesi, lumikellukesi ja
puudel olid pungad. Kevad on muidu väga ilus aeg linnud
laulavad, ilusad ilmad on õues ja palju erinevaid lilli. Tegin selle
pildi oma maja kõrval.

Gleb

Leitsin et, muru on roheline,
linnud laulavad ja 
lumekellukesek kasvavad.
Tegin seda pilti pargis.

Artur
Ma tegin pilti lumi kellukestest.See pilt on tehtud Muugal Viimsi
vallas minu kodu hoovis.

Grete
Ma panin tähele, et mõnedel põõsastel olid leheotsad väljas.
Ma kuulsin ka erinevate lindude laulu.
Foto on tehtud koduaias.
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Grettel Matteus
See on pilt männimetsast kust paistab suvine päike ja taimed
kasvavad

Mattias
Ma tegin pilti lumikellukestest ja krookustest. See pilt on tehtud
minu kodu lähedal haljasalal.

Mart
Ma tegin need fotod kevadlilledest Skoone bastioni pargis.
Nägime veel linde, kes laulsid ja sooja päikest.

Jasper
Mina tegin foto kollastest krookustest Kadrioru pargis. Nägin ja
kuulsin linde ja nägin teisi kevadlilli ka.
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Martin
Täna oli kevade esimene päev ja ka õues oli väga ilus
päikesepaisteline ilm. Kevade märkidest märkasin tärkavaid lilli ja
põõsastel pungi. Kuulsin ka linnulaulu. Pildid tegin oma
koduaias.

Elis
Pilt on tehtud minu koduaias. Põõsastel on juba pungad, linnud
laulsid ja kevadlilled õitsesid. Minu lemmik aastaaeg on ka kevad.

Andero
Kevad on käes! Kaks pilti on tehtud Stroomi rannas ja üks pilt on
tehtud meie koduaias. Ühel pildil on haneparv.

Mirtel
Ilus ilm oli. Käisin rattaga Haabneeme rannas ja leidsin palju
õitsvaid lilli. Päike paistis, aga vesi oli külm. Ujuma minna veel ei
saa. Tegime ka aias lõkke :)
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Arp
Õues on juba päikseline, kuigi külm. Pildi tegin kodu lähedal.

Revor-Risto
Üks pilt on tehtud koduaias ja kaks pilti on tehtud metsas. Mina
märkasin et juba tulbid hakkavad varsti õitsema ja pajuurvad juba
kasvavad. Põdralehm on sellel pildil koos oma vasikaga.

Arabella
Tegin need fotod hoopis kevade teisel päeval. Käisime perega
matkamas. Väljas tuiskas ehk käis kõva võitlus kevade ja talve
vahel, et kumb siis peale jääb. Leidsin selle ilusa aga ohtliku
taime. Mis see on? Õige vastus on näsiniin. Hea, et ma teadsin, et
see on mürgine ja ei tohi koju vaasi viia. Pilt on tehtud Laitse
lähistel.
 

Viktoria
Ma käisin õues jalutamas, kuulsin linnulaulu ja nägin, et paljud
lilled olid oma pead maast välja ajanud. See pilt on tehtud
Kadrioru pargis. Tegemist on tärkava tulbiperega. 

Hanna
Nädalavahetusel lõikasime õunapuuoksi. Tegime esimest
kevadlõket ja korrastasime aeda.Käisin sõpradega pargis
jalutamas ja jõe ääres. Samuti avastasime, et karulauk on nina
mullast välja pistnud ja korjasime mõned vitamiinirohked lehed
endalegi salatisse ja võileiva peale.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/484533980/dccccb4a54fb6ecb7ade046b743f2f64/2020_03_20.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/485000569/5588a5ba602c4ab3c59efd9674731c79/BeFunky_collage.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/484300819/555c466812b1d321047b08d1e454f26c/n_siniin.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/477097424/0dea380815aa6752a886e9cafc1b8e1b/IMG_5151.jpg


Keira Isabel
Kui ma käisin jalutamas kuulsin ma linnulaulu ja leidsin
pajutibusid. Neid oli seal üsna palju ja ma võtsin mõned endaga
kaasa. Ma mõtlesin, et lisan siia lõppu selle ka, et mu koeral oli
sünnipäev ta sai nelja kuuseks ja mu onul oli ka sünnipäev, aga
tema ei saanud nelja kuuseks, vaid 43 aastaseks. See pilt on
tehtud minu aias. 

Mia Adriana Viilup

Kevad on ilus aeg.Meil tuli Haapsalus lumi maha ja me nägime
Lumikellukesi.Me käisime kelgutamas ja me käisime metsas 

Leena
Kevad algas märtsi lõpus, täpsemalt 20. märtsil kell 5.50. 
Mulle meeldib kevad, sest kevadel on väga palju minu tuttavate
sünnipäevi. Ilmad lähevad soojemaks ja suvevaheaeg on juba
lähemal.

KUS SEE PILT ON TEHTUD?
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Helena Grethe
Käsime emaga mere ääres ja kevade saabumisega oli meri
muutunud rahulikuks ja päike soojendas rannaliiva. Tahan juba
väga suve, et ujuma minna.

KUS PILT ON TEHTUD?

Marie Matilda

Mina käisin Hara sadamas ja seal oli väga ilus päikeseloojang ja
ilm oli ka soe!Pilt on minu tehtud.

MILLISED OLID KEVADE MÄRGID?
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